Spreekbeurt informatiepakket
Bezoek A Seal
Zeehondenopvang aan
het Haringvlietplein 3a in
Stellendam. Kijk op onze
website (www.aseal.nl)
voor de openingstijden

Superleuk dat jij meer wilt weten over A Seal Zeehondenopvang en mijn
leven als zeehond. Dit informatiepakket hebben we speciaal voor jou
samengesteld. Handig voor je spreekbeurt of werkstuk op school. Vertel
ook je klasgenootjes over mij zodat ze ook leren dat ik graag haring eet,
heel goed kan duiken en graag in het zonnetje lig.
Succes gegarandeerd!
Laat je ons weten hoe je spreekbeurt ging of hoe je presentatie is
geworden? Je vindt ons adres onderaan deze webpagina. Je kunt ook
mailen naar: info@aseal.nl

Uit dit pakket kun je de volgende dingen leren
-Wat doet A Seal Zeehondenopvang centrum
-Wat maakt de zeehond mee bij A Seal
-Welke zeehonden er in ons deel van de Noordzee leven
-Wat zeehonden eten
-Welke gevaren er voor de zeehonden zijn
-Wat het masker, haarnetje en handschoenen in je pakket doen
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Wat doet A Seal Zeehondenopvang?
A Seal Zeehondenopvang in Stellendam is een ziekenhuis voor zeehonden
die worden gevonden op de stranden van Zeeland tot aan IJmuiden. We
zijn in 2014 opgericht en werken met heel veel vrijwilligers om de
zeehonden weer gezond te maken. Ook hebben we een dierenarts die erg
zieke dieren moet nakijken en soms opereren. We kunnen ongeveer 25
zeehonden kwijt in onze baden. Het is heel veel werk om de zeehonden te
verzorgen. We hebben daarom ook veel vrijwilligers nodig die ons helpen!
We hebben mensen die de baden schoonmaken, de zeehonden eten
geven, mensen die zorgen dat de zeehonden schoon water hebben elke
dag, mensen die alles maken wat kapotgaat en ook mensen die over de
zeehonden vertellen als je komt kijken.
In Nederland zijn er nog twee andere zeehondenopvangcentra. Dit zijn
Pieterburen en Ecomare op Texel. Misschien ben je er al eens geweest?
Zij doen hetzelfde werk als A Seal. Zij vangen zeehonden op die in
Noord-Holland en op de Wadden gevonden worden. Zo is er in heel
Nederland hulp voor de zeehonden geregeld!

Wat maakt de zeehond mee bij A Seal?
Bij A Seal worden zeehonden opgevangen en verzorgd. Dit zijn voornamelijk jonge
zeehondenpups die hun moeder zijn kwijtgeraakt of zeehonden die gewond of ziek zijn.
Wanneer de zeehonden weer helemaal gezond zijn en in staat om in het wild te kunnen
overleven, worden ze weer vrijgelaten. Voor het zover is, doorlopen (of beter gezegd;
zwemmen) de zeehonden een soort stappenplan.
Stap 1. Zeehond in nood
Meldingen over zeehonden komen binnen via het noodnummer. De officiële
zeehondenwachters zorgen ervoor dat alle zeezoogdieren in nood worden
opgehaald en opgevangen. Niet alle eenzame zeehonden op het strand hebben hulp
nodig. Daarom worden ze eerst goed geobserveerd voordat ze meegenomen worden. Bij
A Seal vangen we alleen zeehonden op.
Stap 2. Quarantaine
Nadat de zeehonden bij A Seal aangekomen zijn, liggen ze de eerste 21 dagen in een
Heb je een zeehond
aparte ruimte, die we quarantaine noemen. Dit doen we om te voorkomen dat virussen gevonden die hulp
verspreid worden naar andere zeehonden in ons centrum. De dierenarts onderzoekt de
nodig heeft?
zeehonden bepaalt welke behandeling het nodig heeft om weer beter te worden.
Bel: 144.
Dit
Stap 3. Aansterken
telefoonnummer is
Na de quarantaine verhuizen ze naar een nieuw verblijf, de serre. Hier is ruimte om
24/7 bereikbaar!
verder aan te sterken en samen te spelen. Sommige zeehonden kunnen al zelfstandig
hele vissen eten, maar andere zeehonden hebben hier nog hulp bij nodig. Een vrijwilliger
stopt de vissen dan in de bek van de zeehond, totdat de zeehond zelfstandig kan eten.
Stap 4. Voorbereiden op vrijlating
Als de zeehond sterk genoeg is, mag hij naar de volgende baden in de buitenlucht. In het
buitengebied ligt de nadruk van de opvang op de terugkeer naar de natuur. Hier worden
hele vissen in het water gegooid en leren ze de vis zelf te eten uit het water.
Stap 5. Vrijlating
Alle zeehonden die bij A Seal opgevangen en verzorgd zijn, worden weer vrijgelaten
zodra ze genezen zijn. Om sterk genoeg te zijn om zelfstandig te kunnen overleven,
moeten ze in ieder geval zo rond de 35 kilo wegen. Meestal vinden de vrijlatingen plaats
op de stranden bij Ouddorp of Renesse.
In totaal verblijft de zeehond hier gemiddeld 90 dagen, dat is 3 maanden.

In de map met
filmpjes vind je
ook een filmpje
van hoe een
zeehond
gewogen wordt.

Welke zeehonden leven in ons deel van
de Noordzee?
In ons deel van de Noordzee leven twee zeehondensoorten.
De gewone zeehond en de grijze zeehond.
Gewone zeehond

Grijze zeehond

De gewone zeehond wordt ook wel de
waddenzeehond genoemd. Zijn Latijnse naam is met
een moeilijk woord Phoca vitulina. De gewone
zeehond is een echte kustbewoner. Ze verblijven
graag dichtbij de kust. De gewone zeehond heeft ook
meestal een grijze kleur, maar kan ook wat meer
bruin of beige zijn.

De grijze zeehond herken je aan de spitse snuit. De
mannetjes zijn donker van kleur en de vrouwtjes
lichter. Ze kunnen tot wel 2.5 meter lang worden en
tot 300 kg wegen. Zijn Latijnse naam is Halichoerus
Grypus. De grijze zeehond heeft een andere manier
van leven dan de gewone zeehond. Ze zwemmen
dieper in het water en langere afstanden naar hun
voedsel.

Bankhangen
Je ziet de gewone zeehond vaak liggen vaak op een
zandbank. Een zandbank is een hoop zand op de
bodem van de zee. Een zandbank kan ontstaan door
het storten van zand in zee, maar ontstaat ook door
stromingen. De gewone zeehond ligt graag op een
zandbank (te bankhangen) omdat ze zich daar veilig
voelen, want er is altijd wel een andere zeehond in
de groep die let op gevaar. Zeehonden vinden het
gezellig in een groep. Maar als ze jagen op vis doen
ze dat liever alleen.
Zoogperiode
Een vrouwtjes zeehond is 7 maanden zwanger. De
geboortegolf van de gewone zeehond is in juni.
Vrouwtjes zeehonden krijgen en brengen op de
zandbanken baby’s groot. Een baby zeehond wordt
een pup genoemd. De pup drinkt de eerste 4 weken
melk bij de moeder. De eerste 4 weken, de
zoogperiode genoemd, zijn zwaar voor moeder en
kind. In 4 weken tijd groeit de pup heel snel van 8
kilo naar 35 kilo. Moeder heeft in die periode
nauwelijks tijd om te jagen, dus moet leven van haar
speklaag. Na 4 weken wordt de pup losgelaten en
moet zichzelf zien te redden.

Zoogperiode
De vrouwtjes krijgen hun pups in december en/of
januari. De pups worden geboren op een zandbank
die droog blijft. De pups van de grijze zeehond
hebben een dikke witte vacht waarmee ze niet
kunnen zwemmen. De pup blijft 3 weken bij de
moeder op het droge en groeit in die tijd tot wel 40
kg. Komt de geboorteplek tóch onder water te staan,
dan neemt de moeder de pup mee op haar rug naar
een droge plek. Het komt voor dat de moeder de
pups op het strand brengt totdat de zandbank weer
droog is.

Wat eten zeehonden?
Zeehonden eten in het wild vis zoals haring. Zeehonden bijna nooit
drinken, ze halen het water dat ze nodig hebben uit de vis die ze eten.
Als de zeehonden bij A Seal binnenkomen zijn ze verzwakt of zelfs
gewond. Dan gaat zelf eten erg lastig. Daarom is het volgende voerplan
er om de zeehond weer klaar te maken voor de vrijlating.
Stap 1. Bij A Seal krijgen de verzwakte zeehonden een zalm pap met
water via een slangetje (sonde) gevoerd. Hierbij gaat een van de
verzorgers op de zeehond zitten en wordt het slangetje ingebracht. Dit
ziet er niet zo heel vriendelijk uit, helaas werkt een flesje geven niet bij
deze dieren.
Stap 2. Als ze dan voldoende zijn aangesterkt dan wordt de overstap naar
vaste vis gemaakt. Ze krijgen dan, terwijl er een verzorger op ze zit,
haring aangeboden om op te eten.
Stap 3. Daarna komt de handvoeding, daarbij mag de zeehond zelf de vis
van de verzorger aanpakken en opeten.
Stap 4. En als laatste stap is helemaal zelfstandig eten. De vis wordt in
het water gegooid en de zeehond mag zelf de vis vangen en opeten. In de
binnenbaden hebben ze de vis nog voor zichzelf, in het buitenbad moeten
ze hun groepsgenoten sneller af zijn om een visje te vangen.
Alle verschillende manieren van voeren bij A Seal zijn ook te zien op de
filmpjes die je gekregen hebt.

Een gezonde zeehond eet
ongeveer 10% van zijn
lichaamsgewicht per dag!

Wist je dat de gewone
zeehond wel 1.50 m groot
worden en 115 kilo wegen!

Welke gevaren zijn er voor zeehonden?
Plastic en afval kunnen ervoor zorgen dat de zeehonden ziek worden of
gewond raken. Ook onrust in de buurt van een zandbank is een groot
probleem. Door boten, wadlopers en kano’s, kunnen zeehonden in stress
raken. Als zeehonden gestoord worden, raken ze snel in paniek en vluchten
het water in. Wanneer er onrust wordt veroorzaakt terwijl er kleine pups op
de zandbank zijn, zorgt dit voor gevaar. Door de paniek snelt moeder zeehond
het water in en verliest haar pup uit het oog. Meestal spoelt zo’n verweesde
pup ergens op een strand uitgeput en hongerig aan. Gelukkig worden ze vaak
op tijd gevonden en naar onze zeehondenopvang gebracht.

Huilers
Soms gebeurt het dat moeder en pup elkaar kwijtraken. Dit gebeurt bij zowel de
grijze als de gewone zeehond. De moeder gaat altijd terug naar de plek waar ze
haar jong is kwijtgeraakt, maar de pup doet dat niet. Ze vinden elkaar dus niet
meer terug. Een pup die zijn moeder is kwijtgeraakt noem je een huiler vanwege
het klagelijke geluid dat het jonge dier dan soms voortbrengt. Huilers zijn niet
ziek, maar kunnen zonder hulp niet overleven. Bij A Seal worden zeehonden
opgevangen en verzorgd. Dit zijn voornamelijk jonge zeehondenpups die hun
moeder zijn kwijtgeraakt of zeehonden die gewond of ziek zijn.

Wat doen het masker, haarnetje en
handschoenen in je pakket?
Bij A Seal zijn de dieren vaak ziek, gewond of verzwakt. Om
ze verder te beschermen tegen ziektes die de verzorging
mee kunnen nemen, dragen die beschermende middelen.
Het mondmasker, haarnetje en de handschoenen
beschermen de zeehonden, en de verzorgers tegen alle
bacteriën en ziektes die meegedragen worden. Ook dragen
de verzorgers nog een volledig blauw pak en laarzen, dat is
nog een extraatje om de zeehonden, en de verzorgers, te
beschermen.

Heel veel succes met je
spreekbeurt!
Groetjes
Het A Seal team

